
المحاضرة السابعة

 يطبق قانون الدولة

من حيث المكان ( يطبق على كافة إقليم الدولة ).

من حيث الشخاص ( يطبق على جميع الشخاص

المخاطبين بقانونها داخل وخارج إقليم الدولة؛مواطنين، مقيمين، أجانب ).

من حيث الزمان: مبدأ الثر الفوري للقانون (يسري على الوقائع اللحقة لتاريخ نفاذ القانون ).

 ل يمكن لي قاعدة قانونية أن تجد حظاI من التطبيق ما لم يكن لها نطاق تسري فيه. ونطاق القاعدة القانونية يتحدد من
حيث الشخاص، والمكان، والزمان.

 المقصود بالنطاق المكاني لتطبيق القاعدة القانونية سوف نطرح السؤال التالي: ه��ل ق��وانين الدول��ة ينحص�ر لكي نفهم ما

 والج�انب المقيمي��ن عليه�ا ؟ أم أنه�ا مقتص�رة فق�ط عل�ى م�واطني+ تطبيقها على إقليمها السياس�ي ويش�مل ب��ذلك مواطنيه��ا

 ف��ي والذين يظلون خاضعين لقوانين دولهم ؟ وهل يلحق قانون الدولة أحدى رعاياها في المقيم الدولة دون الجانب فيها

 إقليم السعودية السياسي ؟ أم أنها دولة أخرى ؟ ومثال ذلك (هل قوانين السعودية تنطبق على السعوديين والجانب على

السعودية أحد رعاياها المقيم في دولة مصر مثل>)؟؟ تخص السعوديين دون غيرهم ؟ وهل تلحق قوانين

 لتط�بيق الق�انون س��نجد أنفس�نا أم�ام مب��دأين للجابة على ه��ذه الس�ئلة وال�تي م�ن ش�أنها تحدي��د النط�اق أو الحي�ز المك�اني

القوانين. هما :مبدأ إقليمية القوانين، ومبدأ شخصية

أ- مبدأ إقليمية القوانين:

 ويقصد به وجهان، الول ايجابي: ويقصد به أن قوانين الدولة التي تصدرها تطبق في حدود إقليمها وعلى جميع
 الشخاص سواء كانوا مواطنين أم أجانب مقيمين إقامة دائمة أو مؤقتة، وتسري أيضا على كل ما يقع على إقليم الدولة
 من أشياء وأموال. والوجه الخر سلبي: ويقصد به أن ل يتعدى قانون تلك الدولة إلى إقليم دولة أخرى (كحال مثالنا

 السابق ل يمكن للقانون السعودي أن يلحق بسعودي مقيم في مصر ول على أمواله خارج السعودية والموجودة على إقليم
 مصر وفقاI لهذا المبدأ. وهذا المبدأ يعتمد على أساس استقلل كل دولة بإقليمها لتنظيم كل ما يقع داخله من علقات قانونية

أي أن السيادة هي التي تقرر سلطان الدولة المطلق على إقليمها.

 غير أنه مع تطور المجتمعات الحديثة لحت في الفق عدم جدوى تطبيق هذا المبدأ بحذافيره وخاصة بعد سهولة انتقال
 رعايا الدول فيما بينهما، سواء كان النتقال لغراض العمل أو الدراسة أو السياحة. كما أن هذا المبدأ بدا ل يستقيم في
 بعض المسائل والتي يراعى فيها الجانب النساني والعقائدي والجتماعي الخاص بأولئك الجانب المقيمين على إقليم

 دوله أخرى. ومثال ذلك المسائل المتعلقة بالحوال الشخصية من زواج وطلق ونسب وتركه ووصيه...الخ. لذا كان لبد
 من البحث عن وسيلة أخرى لتخفيف حدة مبدأ إقليمية القوانين تمكنi من تطبيق قانون دولة ما خارج إقليمها ..وهذا ما

أدى إلى ظهور مبدأ شخصية القوانين.
ب- مبدأ شخصية القوانين:

 يقصد به وجهان، الول ايجابي: مؤداه سريان قوانين الدولة على مواطنيها المقيمين خارج إقليميها (مثاله القانون
 السعودي ينطبق على المواطن السعودي أينما وجد خارج المملكة). أما الوجه الخر فسلبي: ومعناه أن ل يسري قانون
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 الدولة على الجانب المقيمين فوق أراضيها (مثال القانون السعودي ل يسري على الجانب المقيمون على أراضيها).
 ويستند هذا المبدأ في وجوده إلى اعتبار أن القوانين تشكل في الصل مجموع ما ارتضاه الفراد لتنظيم شؤون حياتهم

 وبالتالي فأنها سنت لتطبق عليهم أينما وجدوا...والخذ ببعض ما يستهدفه هذا المبدأ في العصر الحديث أصبح أساسه ما
 تقتضيه قواعد المجاملت الدولية والمعاملة بالمثل ثم تطور المر ليصبح الخذ به خاضعاI لعتبارات تتطلب العدالة

 واستقرار المعاملت. ومجال سريان هذا المبدأ هو مسائل الحوال الشخصية، من ميراث وزواج وطلق ونسب ونفقة
وحضانة...الخ. أما عدا ذلك من عقود مدنيه أو تجارية أو جرائم فتظل خاضعة لمبدأ القليمية.

 ومثالI لذلك: تنص بعض التشريعات (ومنها القانون اللبناني) على أن القانون الواجب التطبيق بشأن الميراث هو قانون
 المورث. وعليه لو توفي سعودي مقيم على أرض لبنان فإن القانون الواجب التطبيق على تركته الموجودة على القليم

اللبناني هو القانون السعودي) وهذا استثناءاI من مبدأ إقليمية القوانين.

 وهنا يبرز تساؤل، هل امتداد تطبيق قانون الدولة ليشمل جميع القاطنين على أرضها يرد عليه استثناءات ؟ نعم ترد
بعض الستثناءات على الشق اليجابي لمبدأ القليمية وهى:

 -تعتبر السفارات والمثليات الجنبية المعترف بها أجزاء من أقاليم الدولة التي تمثلها وبالتالي فإن قانون الدولة التي1
 توجد بها ل يسري عليها (مثاله السفارة اليطالية في حي السفارات في الرياض ل يمكن للقانون السعودي في أي حال
 من الحوال أن ينفذ بداخلها بل يطبق على كل ما يجري بداخلها القانون اليطالي، وإنما قد تتدخل السلطات السعودية

 لتقديم المساعدة فقط). وكذلك الحال بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين ورؤساء الدول حيث يتمتع هؤلء بحصانات قضائية
وإعفاءات قانونية تحول دون تطبيق قوانين الدولة المقيمين على أراضيها عليهم.

 - بعض قواعد القانون العام تخاطب المواطنين فقط دون غيرهم من الجانب المقيمين عليها كحال الواجبات العامة التي2
 ل يكلف بها الجانب مثل تولي الوظائف العامة وقصرها على المواطنين إل انه قد تستعين الدولة بموظفين أجانب لتولي

تلك الوظيفة وبهذا خروج على مبدأ التطبيق القليمي لتلك القواعد
 - هناك بعض المتيازات تقدم لبعض الجانب على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو قواعد المجاملت الدولية3

كحال القوانين المالية المتعلقة بالضرائب والتي بالصل تطبق تطبيقاI إقليمياI ما لم يكن هناك إعفاءات للجنبي.

القانون من أبرز مظاهر سيادة الدولة على إقليمها.

القاعدة : مبدأ إقليمية القانون  = أن يسري قانون الدولة على إقليمها وما يحويه. 

أساس المبدأ: سيادة الدولة ( سيادة قانونها على كافة إقليمها ).
نطاق المبدأ: يسري قانون الدولة على:

القليم البري:

الراضي الواقعة ضمن حدودها.

القليم البحري:

 ميل من سواحلها.12المياه القليمية في البحر على بعد 

القليم الجوي:

ي والبحري. iطبقة الجو التي تعلو إقليمها البر

الستثناء: عدم سريان القانون الوطني أي قانون الدولة على :
أصحاب الحصانات ( السياسية و الدبلوماسية و القضائية ).-1
    أصحاب المتياز؛ من أشخاص أو شركات أجنبية أو وطنية في الستثمار و المستفيدين من العفاءات-2

الضريبية كلياI أو جزئياI. جمعيات إنسانية – خيرية... وأصحاب الوسمة واللجئين السياسيين.
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السفارات والقنصليات الجنبية وما في حكمها (ملحق ثقافي أو  عسكري...).-3
   الجانب بخصوص بعض أحكام القانون العام؛ الحقوق الدستورية "النتخاب، التصويت، تولي الوظائف-4

العامة"، والحوال الشخصية والحقوق و الواجبات الدينية، حيث يتبعون قانون جنسيتهم
    يسري خارج إقليمها على بعثاتها وألشخاص المنتمين إليها-5

 بمجرد خروج القاعدة القانونية إلى حيز التنفيذ فإنها تصبح ملزمة لجميع المخاطبين بمضمون أحكامها. وعليه ل يمكن
 للمخاطب بها أن يستند إلى جهلة بالقاعدة القانونية حتى يتحلل من تطبيق أحكامها عليه. إل أنه في حالت معينه يمكن له

أن يعتد بعدم العلم بالقاعدة القانونية وهنا يظهر لنا مبدأ واستثناء.

 ويقصد بهذا المبدأ أنه ل يسمح لي شخص مخاطب بحكم قاعدة قانونية أن يعتذر بجهله بها حتى يكون بمنأى عن تطبيق
 أحكامها في حقه. وبعبارة أخرى يفترض علم المكلفين بأحكام القانون حتى وإن لم يعلموا به فعلI. والحكمة من وجود هذا

 المبدأ وافتراض علم المكلفين بالقانون هو استقرار المعاملت وإل كانت الثقة في المعاملت مزعزعه وبالتالي سيهدد سير
 العدالة وإدارتها وذلك عندما يثقل كاهل الجهات القضائية بحمل الدعاوي المؤسسة على الزعم بعدم العلم بحكم القانون.
 بالضافة إلى ذلك كله لو أمكن قبول العتذار بجهل القانون للتملص من أحكامه فسيصبح عنصر اللزام الموجود في

 القاعدة القانونية غير موجود إل عند ثبوت العلم بها، وهذا المر ل ينسجم مع خصائص القاعدة القانونية التي يكون اللزام
 بها أمراI منبثقاI منها بذاتها، ل من عامل خارجي عنها متصل بالعلم بها واقعاI. ومبدأ افتراض العلم بالقاعدة القانونية يكون

سارياI مهما كان مصدر القاعدة القانونية، وأيا كان نوع القاعدة القانونية من حيث كونها آمره أو مفسره.

 من المعلوم أن النظام عندما يصدر ينشر في الجريدة الرسمية ( أم القرى) ويفترض العلم به من تاريخ نشره. وفي حالة
 عدم وصول الجريدة الرسمية لبعض أقاليم الدولة بسبب قوه قاهره (زلزل – براكين – حروب ل سمح ا) نكون بصدد

ماذا ؟ نكون بصدد استثناء يجيز العتذار بجهل القانون.

 إذاI وبحسبة رياضية بسيطة (قوة قاهرة =جواز العتذار بجهل القانون)..(ل توجد قوة قاهرة = يظل المبدأ على حاله وهو
 عدم جواز العتذار بجهل القانون) والقوة القاهرة تمثل في كل سبب عام غير متوقع ل يمكن دفعه يحول دون الشخص

 وتنفيذ التزامه أو يمنعه من إتمام ما يقع عليه من التزامات. وبالتالي فالمنظم ل ينظر إلى الظروف الخاصة لكل شخص من
 مرض أو سفر بل ينظر إلى الظروف العامة الستثنائية التي ل يمكن دفعها وتكون مفاجأة مثل الزلزل والبراكين

والحروب وتفشي الوبئة وغيرها.

 في تطبيق القانون على الشخاص:(مبدأ لعذر بالجهل بالقانون. مبدأ شخصيةالقاعدة: 
القانون)

نشر القانون في الجريدة الرسمية قرينة على علم المخاطبين به.
م من يعرفها. تقتضي العدالة أل ي�كافأ� من يجهل القاعدة القانونية وي�غر�

مبدأ استقرار المعاملت يفترض تطبيق القانون على عموم المكلفين و دون الخذ بعذر الجهل به.

الستثناء
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بحالة القوة القاهرة التي منعت وصول العلم بالقانون.-1
2-.Iالجنبي له العتذار بالجهل بالقانون مؤقتا

 شمول القانون للرعايا داخل و خارج البلد.  (قانون الحوال الشخصية والدينية، والقانون العام والجنائي والحقوق
الدستورية؛ مثل النتخابات والوظيفة العامة والخدمة العسكرية...).

رعاية الدولة لمصالحها وسيادتها تشمل تبعية مواطنيها للقانون وحمايتهم خارج البلد.

وامتداد سيادتها على حاملي جنسيتها واحترامهم لقوانينها.

 

 من المعلوم أن قواعد القانون ما وجدت إل لتنظيم حاجات المجتمع والتي بطبعها تتغير وتتبدل بحسب الزمان والمكان.
 وهذا يعني أن سريان القاعدة القانونية قد ل تطول بمدتها وتأتي بعدها قواعد قانونية جديدة. وبالتالي يؤدي هذا التعاقب إلى

 حدوث تنازع بين القواعد القانونية المستبدلة والمستحدثة وبخاصة عندما تختلف أحكامها عن بعض. ويتعيiن حينئذ تحديد
 مدى سلطان تلك القواعد المتوالية والمتعاقبة على حكم ينظم واقعة كان موضوعها خاضع لحكم تنظيم معيiن زاحمه بعد

ذلك قانون جديد يهدف إلى تنظيم حكم تلك الواقعة.
وهذا يدفعنا أولI للحديث عن الكيفية التي يتم بها إلغاء القانون، ثم نتكلم في إشكالية تنازع القوانين.

إلغـاء القـانون

 إن حاجات المجتمع والعلقات الجتماعية فيه متغيiره ل تستقر على حال فالدوام ل يجوز إل ل، وعليه فإن قواعد القانون
ستكون عرضه للتغيiر؛ فهي أشبه ما تكون بالكائن الحيi ينقضي عمره بالوفاة. ووفاة القاعدة القانونية تسمى (اللغاء).

المقصود باللغاء

 هو إنهاء سريان القانون وإزالة سلطانه عن الشخاص المخاطبين بأحكامه وذلك عن طريق تجريده من قوته الملزمة سواء
 ترتب على ذلك إحلل قواعد أخرى عوضاI عن ما تم نسخه أو بالستغناء عنه بالكلية دون سن قواعد تحل محله. وقد يقع

 اللغاء على قاعدة واحدة من مجمل القانون كما قد يتعداها ليشمل القانون كله. غير أن عملية اللغاء سواء وردت على
 قاعدة في القانون أو مجمله ل يمكن أن تتم إل من نفس السلطة التي قامت بوضعه أو سلطة أعلى منها درجه وهذا يعني

 ضرورة مراعاة مبدأ التدرج في القوه بالنسبة للقواعد القانونية. فل يجوز لقاعدة من التشريع العادي نسخ قاعدة دستورية
 والسبب أن الدستور أعلى من التشريع العادي والسلطة واضعته أقوى، وكذلك الحال ل يمكن لتشريع لئحي أن ينسخ

 قاعدة للتشريع العادي أو الدستوري لنهما أقوى منها درجة؛ في حين يمكن لتشريع لئحي إلغاء نص لئحي مساويi لها
 في نفس الدرجة. وتمتد آثار اللغاء إلى المستقبل دون الماضي وهو بذلك على عكس البطلن. فالبطلن تكون أثاره على

 الماضي والمستقبل على السواء. وكذلك يختلف اللغاء عن البطلن في كونه يرد على قاعدة قانونية صحيحة بينما البطلن
. Iيتقرر على عدم صحة وجود تلك القاعدة ابتداء

اللغاء الصريح

 يكون اللغاء صريحاI حينما يفصح المنظم بنص قانوني صريح بأنها العمل بحكم القانون السابق قد انتهى سواء كان بشكل
 هـ1426 من نظام العمل السعودي لعام 244كلي أو بإلغاء بعض القواعد في ذلك القانون القديم. ومثاله ما جاء في المادة 

 ) والتاريخ21حين نصت على أن "يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/
 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام". ويعد هذا النوع من أبسط طرق اللغاء وأبرزها وضوحاI وأكثرها6/9/1389
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 شيوعاI. وقد يأتي اللغاء الصريح عند حلول الجل الذي ينتهي به سريان قانون مؤقت يصدر في أحوال وظروف خاصة.
 ومثاله (صدور قانون لمنحة مهلة سداد لبعض المدينين للبنوك من رجال العمال لمواجهة أزمة مالية تعصف باقتصاد

البلد).

iاللغاء الضمني

 على عكس اللغاء الصريح ل يكون بنص صريح وإنما يستنج من استحالة الجمع بين قواعده القانونيين لتعارضهما أو
عندما عند ما يصدر قانون جديد متكامل يشمل نفس الموضوع الذي حكمه وعالجه قانون سابق.

هذا النوع من اللغاء له صورتين هما:
اللغاء عن طريق التعارض بين النصوص  -1

 وفيه ل يتحقق إلغاء التشريع اللحق للتشريع السابق إل عندما نكون أمام قواعد قانونية تقرر إحكاما متناقضة مع سابقتها.
 وهو يستند على وجوب احترام رغبة المشرع الخيرة التي يتعين معها الخذ بما ارتضاه من تنظيم لحكم مسألة ما. وننوه
 إلى أن إلغاء للقانون القديم ل يكون إل في حالة حدود التعارض مع القانون الجديد. وعليه إذا كنا أمام استحالة الجمع بين
 أحكام تشريعين فإن اللغاء يكون إلغاءI كلياI. أما إذا اقتصر التعارض على بعض أحكام التشريع القديم أي على جزء منها
 فقط فيكون اللغاء في هذه الحالة جزئياI.  مع ملحظة أنه قد يصدر تشريعين يحكمان مسألة واحده ومع ذلك يظل كلI من

 هذين التشريعين سارياI.  فل نكون في تلك الحالة أمام إلغاء للقانون، والسبب أن القانون الجديد بمثابة "الخاص"، بينما يظل
 القانون القديم بمثابة "العام". وهنا يجب إعمال القاعدة القانونية المعرفة "الخاص يقيiد العام في حكمه" ومثال ذلك حين

 ينظم القانون المدني مثلI عقد العمل، وفي ذات الوقت يأتي قانون العمل وينظم ذات العقد في مسألة مثلI استحقاق العامل
 للجرة؛ فإن قانون العمل هو الذي يتقدم في على القانون المدني باعتبار أن الول هو القانون الخاص. وعلى العكس إذا لم

 نجد في قانون العمل ما يحكم واقعه قد نظمها القانون المدني؛ فإننا نحتكم قواعد القانون المدني بحسبانها القواعد العامة
واجبة التطبيق عند عدم ورود نص خاص.

اللغاء عن طريق إعادة التنظيم-2
  يقصد بإعادة التنظيم أن المشرع عندما يصدر تشريع لحق على تشريع سابق يتناول فيه جميع ما تم تنظيمه في السابق

 بصوره متكاملة، وعلى ذلك يعد التشريع القديم منسوخاI ضمناI بقواعد التشريع الجديد حتى في المسائل التي لم يتناولها
التشريع الجديد وكانت موجودة في التشريع القديم، دونما الشارة إلى ذلك في ديباجة التشريع الجديد ول حتى خاتمته.

 سبق القول إن القاعدة القانونية تصبح نافذة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، أو عندما يحدد المشرع نفاذها بعد تاريخ
 معيiن من النشر. وينتهي العمل بتلك القاعدة عند إلغاء حكمها، والذي يكون عادة بإصدار قاعدة قانونية تحل محلها. غير أن
 تطبيق القانون زمانياI على أساس تحديد بدايته وانتهائه ل يفض لنا النزاع حين تستمر وقائع أو تصرفات قانونية في ترتيب
 أثارها المستقبلية إلى ما بعد انتهاء القانون القديم وحلول قانون آخر محله تختلف فيه النتائج المترتبة عند إعمال حكمه عن
 سابقه. فما هي المبادئ التي تحكم هذا التنازع الزماني بين قانون قديم ما زالت أثاره سارية والقانون الجديد الذي حل محله

وربما أتى بحكم جديد أيضاI؟ إن حل هذا التنازع الزماني يتأتى من خلل إتباع المبادئ التالية.

مبدأ عدم رجعية القوانين

 يقصد به انعدام سريان أحكام قواعد القانون الجديد على الماضي، بحيث ل يكون هناك أثر رجعي للقاعة القانونية على
 وقائع ومراكز قانونية تكونت في شتى مراحلها في ظل قانون قديم. وبمعنى آخر قواعد القانون السابق ستكون هي الحاكمة

لكل ما تم من أفعال وتصرفات قبل نفاذ القانون الجديد.

امثلة : 
 ه ينظم عقود بيع المركبات الجنبية في السعودية مثلI بحيث ل يعتبر عقد البيع1/8/1429لو صدر قانون بتاريخ -1

 صحيح ومنتج لثاره ما لم يتم تسجيله لدى قسم التسجيل في إدارة المرور، أي أن التسجيل أصبح شرط انعقاد؛ فإن
 هذا القانون الجديد ل يسري على التصرفات التي تكون قد تمت في الماضي، بمعنى أن كافة بيوع المركبات الجنبية

التي تمت قبل صدور هذا القانون الجديد تظل جميعها صحيحة حتى ولو لم يتم تسجيلها في إدارة المرور.
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 لو فرضنا أنه صدر تعديل لنظام المرور يقضي باعتبار استخدام الجوال أثناء قيادة السائق لمركبته مخالفه يعاقب-2
 عليها في السعودية. فإن هذا التجريم ل ينصرف لفعال الستخدام التي تمت في الماضي، حتى ولو تبين أن هناك من

الحوادث كان سببها استخدام الجوال أثناء القيادة.

 ومما لشك فيه أن عدم انسحاب أثار القانون على ما قد تم في الماضي أمر تحتمه اعتبارات متعددة تتوافق مع المنطق
القانوني في العلقات التي تتم بين أفراد المجتمع ومن هذا العتبارات ما يلي:

 §  يتضمن المنطق القانوني، الذي فيه ينظر إلى القاعدة القانونية على اعتبارها خطاباI تكليفي لفراد المجتمع، أمراI بأتباع
 عمل محدد أو النهي عنه ل يمكن تصوره إل في أمور مستقبلية والقول بغير ذلك يعني أن القانون سيأمر شخصاI للقيام

بعمل في زمن ماضي وهو ما يستحيله الواقع

 العدالة واعتباراتها وبالخصوص منها ما يتعلق بتجريم أفعال. فمن المعلوم أن الصل في النسان براءة ذمته، كما أن
 الصل في الشياء الباحة فل يتصور وليس من العدالة أن يطالب الشخص بالخضوع لقانون يعاقبه على فعل مباح في

م في الحاضر بقانون لحق. iر �الماضي وج

 يعد مبدأ عدم رجعية القوانين ضمانة أساسية لحقوق الفراد وأداة رئيسية لدعم الستقرار الجتماعي والثقة في المعاملت
 بين أفراد المجتمع. والسبب أن انسحاب القانون بحكمه على الماضي سيقود إلى الخلل والضطراب قد يهدم فيه ثقة

أفراد المجتمع بالقانون.

الستثناء الوارد بنص صريح على رجعية القوانين

 إن مبدأ عدم رجعية القوانين يمثل أصلI يتعين أن يلتزم به القاضي وواضع القانون. إل أنه في حق القاضي يكون بشكل
 مطلق (أي أن القاضي ملزم بتطبيق ذلك المبدأ)، على عكس واضع القانون (أي المنظم) فإنه ل يتقيiد، بحيث يجوز للمنظم

 الخروج على هذا المبدأ عندما تحتم عليه المصلحة العامة للمجتمع وبناء على ذلك فإن اللجوء إلى الستثناء ينحصر في
 الحالت التي تصبح معها إعمال الثر الرجعي للقانون مغلبه على المصلحة المترتبة من ضرورة استقرار المعاملت.

 والعلة في ذلك هو اختلف وظيفة كل من القاضي والمنظم. فالقاضي مكلف بتنفيذ وتطبيق القانون؛ فتنحصر مهمته بشكل
 أساسي في العتراف بحالة قانونية سابقه والبحث في آثارها، وهو أمر ل يمكن تحققه إل بناء على القانون الجديد حينما

يرتب تلك الثار القانونية.

مثــال
 %، على أن تصل الضريبة بأثر5إذا صدر قانون جديد ينص أن تحصل ضريبة على أرباح العاملين بالخارج بنسبة

رجعي ولمدة خمس سنوات سابقة.

 على أن هذا الستثناء يقبل هو الخر استثناءI يعود بنا إلى الصل وهو حالة النصوص الجنائية التي ل يجوز بحال إعمال
  من النظام الساسي للحكم بقولها: "العقوبة شخصية ول جريمة ول38أحكامها بأثر رجعي. وقد أكدت على ذلك المادة 

عقوبة إل بناء على نص شرعي أو نظامي ول عقاب إل على العمال اللحقة للعمل بالنص النظامي".

استثناء القوانين الجنائية الصلح للمتهم

 يقصد بالقانون الصلح للمتهم هو ذلك القانون الجديد الذي يصدر بعد ارتكاب الفعل الجرامي (والذي عادة ما تكون
 العقوبة فيه أخف مما هو مقرر في القانون القديم أو يأتي لباحة الفعل تماماI...الخ)؛ فهنا ولعتبارات إنسانية بحته ل يعد

 انسحاب القوانين الجنائية الصلح للمتهم على ما مضى من أفعال وحوادث انتهاكاI لحريات الفراد، وبالتالي يستفيد المتهم
 من تخفيف العقوبة المقرر في القانون الجديد. وهذا الستثناء يراعي أيضاI اعتبارات العدالة؛ فليس من  العدل الصرار
 على العقوبة أشد بعد صدور قانون يرى إباحة الفعل أو يخفف من عقوبته. [ويشار هنا إلى أن أيه القصاص التي تسمح

بالعفو يقال أنها طبقت بأثر رجعي على عهد سيدنا رسول ا].
1مثال

 ه  أودع (أ) سجن الحائر وحكم عليه بالسجن لمدة6/1429/ 1لو فرضنا مثل� أنه في تاريخ 
  شهور مع الجلد وذلك بتهمة الخلوة بامرأة أجنبية عنه وكانت هذه هي المرة الولى6

 التي أقدم فيها (أ) على هذا الفعل. إل انه بعد مكوثه قرابة الشهرين من مدة الحكم آتت
 هـ ينص على أنه ل عقاب على من1429/ 8/ 1البشائر تزفها القدار وصدر قانون بتاريخ 
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 أدين بهذا الفعل لول مره مع إلزامه فقط بكتابة تعهد وتوبة إلى ا على أن ل يعود إليها.
 هذا المثال يعرض لحالة يكون قد صدر فيها قانون أصلح للمتهم؛ فعليه ل نركن إلى مبدأ

عدم رجعية القوانين، ويستفيد المتهم مما جاء به القانون الجديد.

2مثـال
 لو فرضنا أن شخصاI حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في جريمـة تهريب العملة الجنبية داخل البلد، ثم صدر قانون جديد بإلغاء

 القانون السابق، وإباحة إدخال العملة الجنبية. فإذا كان المحكوم عليه قد أمضى عاما في السجن فإنه يفرج عنه فوراI، ول ينفد باقي
 مدة السجن. أما إذا كان هذا الشخص في مرحلة إجراء التحقيق معه ولم يقدم بعد للمحاكمة؛ فإنه يجب إخلء سبيله، وعدم تقديمه

للمحاكمة.

 وهنا يتعين الشارة إلى أن بعض الفقهاء يميلون إلى القول بوجود استثناء ثالث على مبدأ عدم رجعية القوانين وذلك في حالة القوانين
 التفسيرية، وذلك عندما يصدر قانون جديد يفسر فيه غموض قاعدة قانونيه في قانون قديم ويكون بشرحه لتلك الحكام قد أظهرت

 المقصود منه والتي قد يفهم منها إمكانية انسحاب القانون الجديد بتفسيراته للقانون القديم على آثاره السابقة. والرأي الغالب في الفقه
 يرى أن القانون المفسر ل يحتوي على أحكام جديدة وإنما يقتصر فقط على الفصاح عن المعنى المراد من التشريع الصلي.

وبالتالي فل نكون أمام استثناء حقيقي على مبدأ عدم رجعية القوانين.

مبدأ الثر الفوري والمباشر للقانون

 يقصد بهذا المبدأ سريان أحكام القانون الجديد على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تكونت بعد نفاذه، حتى ولو كانت بعض
 الوقائع قد تولدت في كنف القانون القديم، وذلك لن سريانه ل يكون تطبيقاI رجعياI لحكامه بل ينظر إليه على اعتباره تطبيق فوري

له.

ويستند هذا المبدأ على اعتبارات عده منها ما يلي:
 

 يمنع هذا المبدأ الزدواجية التي سوف تحكم المراكز والوضاع القانونية المتماثلة حينا نكون بصدد تطبيق للقانون الجديد وذلك لن
القانون الجديد ستنبسط وليته على كافة المراكز القانونية والوقائع القانونية المتشابهة

 تكون حكمة إقرار مبدأ الثر الفوري للقانون واضحة حينما تقتضي المصلحة استبعاد حكم  القانون القديم لقصوره وعدم صلحيته
لمعالجة مسألة من المسائل.

الستثناء على مبدأ الثر الفوري والمباشر

 إن تطبيق مبدأ الثر الفوري للقانون بصورة مطلقة قد يرتب أثار شاذة حين ينعدم تحقيق مصلحة اجتماعية عند تطبيق ذلك المبدأ، أو
 حينما ينجم عنه في ذات الوقت الضرار بمصالح الفراد ويكون ذلك في الروابط القانونية التي أجريت بين الفراد قبل إصدار

القانون الجديد وكانت أثارها مستقبلية متحققة كلها أو بعضها بعد سريان القانون الجديد.

أمثلة :
  ر)، وفي أثناء سريان ذلك العقد40000لو افترضنا تعاقد (أ) على فيلI باليجار لمدة خمس سنوات بقيمة إيجار سنوي (-1

  ر). هنا ل يمكن لنا الخذ بمبدأ الثر الفوري30000صدر قانون ينظم أجرة المساكن بحيث ل تزيد الجرة السنوية على (
 والمباشر للقانون الجديد،  بل يحق للمؤجر الستمرار في المطالبة بقيمة الجرة الزائدة على نهاية العقد.  والعلة من تقرير

 الخروج على مبدأ الثر الفوري للقانون هنا تكمن في احترام إرادة الطراف المتعاقدة عندما أقدمت على إبرام تلك العقود على
 أساس اعتبارات وحسابات كانت في تقديرها لحكام القانون الساري وقت التعاقد. ولو طبق مبدأ الثر المباشر أو الفوري

بحذافيره لكان أدى ذلك إلى اختلل التوازن العقدي بين الطراف وهو ما قد يفضي إلى إجحاف بحقوق الفراد.
 إذا صدر قانون جديد يعدل من شروط نفقة المطلقة أو حضانة الولد؛ فإنه يسري على كل نفقة وعلى كل حضانة مستقبلية-2

مترتبة على طلق تم في ظل القانون القديم، ولكن ل يؤثر القانون الجديد على مـا استحق من نفقة وما تم من حضانة قبل نفاده .

 على أن هذا الخروج على مبدأ الثر الفوري والمباشر يرد عليه استثناء يعود بنا إلى الصل وذلك في الحوال التي تكون فيها قواعد
القانون الجديد من القواعد المرة والمتعلقة بالنظام العام والداب العامة.
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المبررات
التكليف دوما> بأمر مستقبل

العدالة ال يحاسب النسان على فعل كان مباحاI, في المور الجنائية ل عقاب على الفعال الماضية.

(Iول�س ت�ى� ن�ب�ع�ث� ر� ب�ين� ح� ذ� ع� �ن�ا م �ا ك م� ى� و� ر� ر� أ�خ� ة� و�ز� از�ر� ل� ت�ز�ر� و� ل�ي�ه�ا و� ل� ع� ا ي�ض� ل� ف�إ�ن�م� م�ن ض� ه� و� ا ي�ه�ت�دي ل�ن�ف�س� (م�ن� ٱه�ت�د�ى� ف�إ�ن�م�

مبدأ استقرار المعاملت - الستثناء :

- النص الصريح { بتطبيق القانون الجديد بأثر رجعي وبسبب مبدأ النصاف أو المصلحة العليا ( العامة ) }.1 

- يطبق القانون الجزائي الرحم  للمتهم بأثر رجعي؛ (العدل والحسان مكملن لبعضهما).2

- القانون التفسيري {شريطة أل يحتوي القانون التفسيري أحكاماI جديدة }.3

القانون المتعلق بالنظام العام والداب العامة.-3

المبدأ- الثر المباشر( الفوري ) للقانون: [ أن يكون تاريخ نفاذه هو نقطة البداية في العمل بأحكامه ] .

( إذا لم ينص القانون الجديد على طريقة تطبيق في الزمان )

-- الحق المكتسب : [الحق الذي يقوم على مستند قانوني ]( كتابي أو شخصي ).

-- الحق المكتسب : [الحق الذي يستقر نهائياI في ذمة صاحبه وله المطالبة به   الدفاع عنه ].

 96ل يطبق القانون الجديد بأثر رجعي على الحق المكتسب ( الطالب ذو نسبة( % 

- النساء.22(ول تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إل ما قد سلف...) 

 

معايير التميز بين الحق المكتسب ومجرد المل غير دقيقة.   -1
 الستثناء على الحق المكتسب وتطبيق القانون المتعلق بالنظام العام والداب العامة بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب-2

وغيره .
 النص الصريح بتطبيق القانون بأثر رجعي دون التميز بين الحق المكتسب ومجرد المل.-3
الستثناء الوارد في القوانين الجنائية الصلح وتطبيقها على المتهم بأثر رجعي.-4
تطبيق معيار الحق المكتسب يعطل تطبيق بعض القوانين بشكل مطلق على الحقوق القائمة.-5

ل يسري قانون اليجار الجديد على المستأجرين القدامى.مثال: 
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تطبيق القانون بأثر مباشر (فوري) على المستقبل.
ول يسري القانون الجديد على التصرفات التي انقضت ( انتهت آثارها ).

 وما بقي من آثار التصرفات ( الوقائع ) يسري عليها القانون الجديد إذا كانت قواعده من النظام العام. وإل فيسري القانون الجديد على
تلك الوقائع التي لزالت آثارها مستمرة.

القانون الحديث يشمل التصرفات المستقبلية يسري عليها القانون الجديد.

استثناء
 التصرفات و الوقائع القانونية القديمة المنعقدة حسب قانون قديم متعلق بالنظام العام و القانون الجديد ل يسري على الثار القانونية

للقواعد المتعلقة بالنظام العام.

وضح الفرق بين الجهل والغلط في القانون .

  بين نطاق تطبيق القاعدة القانونية من حيث المكان .

  وضح مبدأ إقليمية القوانين .
 

وضح مبدأ شخصية القوانين .

 بين نطاق تطبيق القواعد القانونية من حيث الزمان .
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